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Effectiever
samenwerken 

sociocratische kringorganisatie

‘Van onze sociocratisch
georganiseerde heidagen

worden we vrolijk. We zijn 
ongelooflijk slagvaardig 

en nemen goede besluiten.’

Eric Hallensleben, gynaecoloog Groene Hart Ziekenhuis Ontdek
hoe u uworganisatie vitaler kunt maken!



Wij, als Sociocratisch Centrum, bieden 
trainingen en cursussen aan waarin u 
praktische handvatten, methoden en tech-
nieken leert om uw organisatie met behulp 
van de SKM te ontwikkelen én dynami-
scher te maken! Het Sociocratisch Cen-
trum is ook beschikbaar om met gecerti-
ficeerde gespreksleiders bijeenkomsten, 
vergaderingen en heidagen te faciliteren. 
Er is de mogelijkheid om, als de SKM is 

ingevoerd, vrijstelling van de OR te vragen 
bij de Sociaal Economische Raad (SER).

Uw route van a(nders) naar b(eter)
De Sociocratische Kringorganisatie- 
methode (SKM) biedt u alle instrumenten 
om beter en effectiever samen te werken 
gebaseerd op een gelijkwaardige omgang 
met besluitvorming. 

Dit gebeurt aan de hand van vier funda-
mentele ontwerpregels voor het vorm- 
geven van sociale processen:

1. De consentbesluitvorming
  Dit betekent dat een beleidsbesluit is 

genomen als geen van de kringleden 
een overwegend en beargumenteerd be-
zwaar heeft. Deze regel zorgt ervoor dat 
alle betrokkenen zich verantwoordelijk 
voelen voor de uitvoering van het beleid.

2. Kring (organisatie)
  De organisatie is opgebouwd uit krin-

gen, waarbij elke kring zijn eigen doel-
stelling heeft. En het proces organiseert 
ter realisatie van die doelstelling. Deze 
regel bevordert het zelforganiserend 

vermogen van een deel van de organi-
satie zonder dat de verbinding met het 
grotere geheel verloren gaat.

3. De dubbele koppeling
  Dubbele koppeling verbindt een kring 

met de naasthogere kring, middels de 
leidinggevende en een door de kring 
gekozen afgevaardigde, (die volwaardig 
deelneemt aan de beleidsbepaling). 
De toevoeging van de bottom up gedele-
geerde garandeert de medeverantwoor-
delijkheid voor elders in de organisatie 
genomen beleidsbesluiten.

4. De open toedeling van taken
   Het toedelen van taken gebeurt door 

middel van een open verkiezing op basis 

van consent en argumenten. Deze regel 
bevordert het zelfregulerende vermogen 
van de deelnemers.

Doel van het Sociocratisch Centrum
Het ontwikkelen van individuen, organi-
saties en delen van de samenleving met 
behulp van de SKM is het belangrijkste 
doel van het Sociocratisch Centrum. Wij 
bieden passende diensten aan voor diver-
se doelgroepen:

1. Wilt u meer weten over de SKM?
  Kom kennismaken bij een van onze 

introductieworkshops en consentspel- 
bijeenkomsten. Ervaar zelf hoe de  
SKM zou kunnen werken binnen uw 
organisatie.

2.  Denkt u dat de SKM past binnen uw 
organisatie of groep?

  Ontvang advies en begeleiding bij het 
toepassen van de SKM binnen uw eigen 
organisatie, onder andere ook coaching 
voor leidinggevenden.

3. Zoekt u meer verdieping?
  Het Sociocratisch Centrum biedt diverse 

cursussen en trainingen aan:
 • Gratis webinars 
 • Sociocratisch vergaderingen leiden
 •  Sociocratisch leidinggeven aan teams 

en organisaties
 •  Opleidingen SKM voor trainers en 

adviseurs 

Ga naar www.sociocratie.nl voor meer 
informatie en actuele data van cursussen. 
Aanmelden kan daar ook.

Organisaties kunnen zichzelf sneller en met meer rendement 

verbeteren met behulp van de sociocratische kringorgani-

satiemethode (SKM). De SKM biedt een moderne visie op 

het ontwerpen en leiden van organisaties die zelfsturing en 

leiderschap combineert. 

‘We vergaderen geen 3 tot 3,5 uur meer per keer maar 2,  

en krijgen alle agendapunten af. De energie is terug.’

Romana Thijm, bestuurslid Herenboeren Vlinderstrik

‘Management en medewerkers zijn meer gelijkwaardig,  

iedereen telt mee, mensen identificeren zich weer met  

hun rol. Het werkplezier is terug.’

Ivet van der Eerden, Hoofd afdeling VU-NT2 aan de Vrije Universiteit

‘De communicatie tussen de winkels en kantoor is stukken beter.  

De kringstructuur geeft me veel houvast.’

Jamie van der Meulen, eigenaar Soup en Zo

Doelgerichtsamenwerkenen efficiëntervergaderen!
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